
 
 

Herstelonderzoek inspectie - dinsdag 15 januari  

Dinsdag 15 januari is de inspectie van onderwijs op school voor 

het herstelonderzoek. Met heel veel vertrouwen gaan we deze 

dag als team aan de inspecteurs presenteren wat we het 

afgelopen jaar met z’n allen hebben bereikt. Daar zijn we als 

team trots op! Niet alleen op het gebied van de verbeterde 

resultaten die onze  leerlingen schoolbreed gezien boeken, maar 

ook op het gebied van structuur, rust, en het plezierige en veilige klimaat zijn we als school 

enorm gegroeid. Leerlingen hebben zichtbaar meer plezier in leren, worden beter op hun 

eigen niveau uitgedaagd en zijn meer eigenaar geworden van hun eigen leerproces. En wat 

te denken van de schoolsuccessen, welke absoluut het benoemen waard zijn, zoals onder 

andere: 

 Onze eigen training Sociale Vaardigheden, waardoor in de periode van oktober tot en 

met december 9 leerlingen enorm als mens zijn gegroeid en met trots op 15 

december hun certificaat in ontvangst namen. En waarvan in februari de volgende 

training start.  

 Bijlessen rekenen op vrijdagmiddag, waarbij gemiddeld tussen de 30 en 40 leerlingen 

aan deelnemen en ook de betrokken ouders bij aansluiten. 

 De positieve resultaten op de eindtoets van 2017-2018 

 De herstelplannen die voor iedere groep zijn geschreven en waarmee, door extra 

inzet van onderwijsassistenten en een externe remedial teacher, alles wordt ingezet 

om iedere leerling aan het einde van het schooljaar op het niveau te krijgen wat bij 

het kind past en waar het dus recht op heeft.  

 De leerlingenraad, welke dit schooljaar is gestart en waarvan de zittende leerlingen 

van de groepen 5 t/m 8 vier keer per jaar onder begeleiding samen komen om mee 

te praten en mee te denken over dingen die voor de school belangrijk zijn.  

 De nieuwe ontwikkelde overzichten per leerling en weekplanningen, die de 

leerkracht helpen om de iedere leerling nog beter te bedienen en de lessen af te 

stemmen. 

 De inzet van en de orthopedagoog, die kinderen met een gedragshulpvraag in een 

rustige omgeving een stap verder brengt.  

 Aanbod van de kleuters door het aanschaffen van de nieuwe methode Onderbouwd, 

waardoor de leerlingen alleen al door de plezierbeleving nog meer betrokken zijn bij 

de lessen. 

 



 
 

Een groot compliment aan het team, dat zich enorm heeft ingezet om het maximale te 

bereiken. Niets was te veel en collega’s hielpen en ondersteunden elkaar waar ze maar 

konden. Tel daar de druk van het dramatische tekort aan leraren en invalkrachten bij op.  

Hierdoor hebben leerkrachten soms echt ziek, onder de medicijnen voor de groepen hebben 

gestaan en zich pas ziekmeldde wanneer het echt niet meer verantwoord was. Dan kun je 

alleen maar praten over een waanzinnig gemotiveerd team wat voor iedere leerlingen tot 

het uiterste wil gaan, omdat wij ze dat met onze onderwijsharten een goede basis voor hun 

toekomst gunnen.  

Daar ben ik als directeur enorm trots op en daarom zie ik dinsdag aanstaande ook met heel 

veel vertrouwen tegemoet. 

Ouderbijdrage nog niet betaald?  

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om de ouderbijdrage te betalen? Volgende week 

woensdag, donderdag en vrijdag zijn de leden van de Ouderraad om 8:30 en 13:30 uur 

aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om deze alsnog contant te voldoen.  

Natuurlijk kunt u de bijdrage van €27,50 per kind nog altijd per bank overmaken op 

rekeningnummer NL07 INGB 0002357479 t.n.v. Medezeggenschapsraad de Aquamarijn en 

o.v.v. ouderbijdrage en de naam en de groep(en) van uw kind(eren).  

Vanuit de overheid is bepaald dat de school verplicht is schoolactiviteiten toe te voegen aan 

het normale lesrooster. Deze activiteiten dienen bekostigd te worden vanuit de vrijwillige 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage à € 27,50 per kind is dus vrijwillig, maar voor de school 

noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen andere vergoeding krijgt, 

te kunnen bekostigen. Het belang dat alle ouders deze bijdrage aan de schoolactiviteiten 

voor de kinderen betalen is dan ook zeer groot.  

Geen dieren in school of op het schoolplein 

Wat zijn ze lief hè en natuurlijk houden we heel veel van onze trouwe 

viervoeters. Maar omdat sommige leerlingen geen zoog- en/of 

gevederde dieren verdragen, is het houden van deze dieren in school 

niet toegestaan. Met uitzondering van hulphonden, mogen dieren 

daarom ook de school niet in. Daarnaast vinden wij het als school 

belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt in de schoolomgeving. Hoe lief 

en knuffelbaar uw dier ook is, toch voelt niet elk kind voelt zich veilig in de omgeving bij een 

dier. Daarom zijn dieren binnen de hekken van het schoolplein niet toegestaan.  



 

 

Interne vertrouwenspersoon 

Soms overkomen kinderen heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Ze hebben 

langdurig ruzie met iemand op school of thuis, ze worden vaak gepest of er gebeuren andere 

dingen waar ze boos of verdrietig van wordt. Ze willen graag dat het stopt, maar ze willen 

het ook geheim houden. 

Ze kunnen in zo’n geval verschillende dingen doen: 

• Ze denken er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen; 

• Ze kunnen erover praten met hun ouders, een goede vriend of vriendin; 

• Ze kunnen natuurlijk naar hun eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen ze te 

helpen; 

• Ook kunnen ze bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl) 

Soms werkt dat niet of willen ze dat niet. Dan kunnen ze op school altijd bij juf Sylvia terecht, 

want zij is “intern vertrouwenspersoon”. Zij wil naar ze luisteren en samen met hen naar een 

oplossing zoeken. Ze mogen altijd naar haar toekomen. Juf Sylvia werkt op maandag, 

dinsdag en donderdag. 

Belangrijke data  

14 januari  Studiedag – leerlingen vrij 

21 januari  Leerlingenraad 

   Start Cito groep 8 

23 januari  Start nationale voorleesdagen  

4 februari  Start Cito 2 t/m 7  


